Obec HORNÉ VESTENICE ( ďalej len ,,Vyhlasovateľ,, ) vyhlasuje obchodnú verejnú
súťaž podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka č. 513/1991Zb. v platnom znení na
prenájom majetku obce.
Podmienky „Ponuky obchodnej verejnej súťaže“ ( ďalej len ,,OVS,, ) sú nasledovné:
Predmet nájmu: bývalý MINIBAR – priestory na prízemí kultúrneho domu o výmere
72,6 m2
- účel využitia : gastro prevádzka bez výčapu a bez predaja tvrdého alkoholu bez možnosti
prenajať tieto priestory tretej osobe
- minimálne cena za prenájom budovy: 15,00 € / m2 / rok
- max. doba nájmu: 10 rokov
- úprava priestorov a zariadení na náklady nájomcu
- priestor pred prevádzkou je možné využívať v zmysle VZN č. 1/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky:
a) presné označenie účastníka:
Fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto podnikania,
IČO, telefonický kontakt
Právnická osoba: obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, telefonický kontakt
b) jednotková cena nájmu: ............................. € / m2 / rok, ročné nájomné: .................... €
c) požadovaná doba nájmu: ...............................
d) účel nájmu: ..................................................................
e) živnostenský list
f) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
g) podnikateľský zámer
h) dátum a podpis oprávnenej osoby
i) súhlas so spracovaných osobných údajov.
Kritérium vyhodnotenia ponúk:
- víťazí najvyššia cenová ponuka ročného nájomného
Príjem písomných ponúk OVS je od 03.05.2021 do 18.05.2021 do 15.30 hod. a to osobne
v kancelárii Obecného úradu Horné Vestenice počas úradných hodín:
Pondelok 7,30 hod. – 15,30 hod., Utorok 7,30 hod. – 15,30 hod., Streda 7,30 hod. – 17,00
hod., Štvrtok 7,30 hod. – 15,30 hod., Piatok 7,30 hod. – 13,30 hod. alebo poštou na
adresu: Obec Horné Vestenice, Horné Vestenice 257, 972 22.
Doručená zásielka musí byť označená nápisom: „Obchodná verejná súťaž – Nájom
bývalý MINIBAR – priestory na prízemí kultúrneho domu“.
Vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo zmeniť podmienky OVS, alebo ju zrušiť bez
udania dôvodu.
Vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
Bližšie informácie o predmetných nehnuteľnostiach poskytne starosta obce,
t.č. 0918 742 204.

Vyhodnotenie ponúk Obecným zastupiteľstvom sa uskutoční dňa 18.05.2021.
Zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená s víťazom súťaže podľa
stanoveného kritéria.

Ing. Pavol Foltán, v.r.
starosta obce

V Horných Vesteniciach dňa 03.05.2021
Zverejnené: 03.05.2021
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